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- Stöd till unga mödrar
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- Skolor / Vatten
_ Stenland / Stigland
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PG 90 0245-2
BG 900-2452
SWISH 1239002452

MUTOMONEWS
I detta nummer av Mutomo News riktar vi en speciell insats för att hjälpa UNGA MÖDRAR
Om du som tonåring eller ung kvinna i Mutomo blir gravid är risken stor att du inte har möjlighet att forstsätta
din utbildning. Det vill vi ändra på. Vi kan göra det ttillsammans om vi alla hjälps åt.

Läs mer på nästa sida om Projekt
rojekt Unga Mödrar som ingår i vår satsning på Familjeplanering.
Swischa ditt bidrag till 1239002452
eller
via Plusgi
Plusgiro 900- 245-2 alt. Bankgiro 900-2452
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Familjeplanering är en
förutsättning för god hälsa för
familjer i Mutomo

Varje delprojekt som genomförs inom
familjeplanering berör ca 10 000 personer,
och vi vet att 118 447 kvinnori Mutomo har
fått tillgång till och använder preventivmedel.

Vi har sedan 2013 arbetat med
familjeplanering för att säkerställa att familjer
i Mutomo har kunskap om sex &
preventivmedel, tydliggöra att myter om
preventivmedel inte stämmer samt diskutera
hur familjeplanering är viktig för att deras
barn ska ha möjlighet att gå i skolan.

Trots att 50% av befolkningen är katoliker. Vi
har låtit en lokal konstnär skapa vår logo för
verksamheten med familjeplanering.

Så vad innebär familjeplanering och hur går
det till när ett projekt genomförs?
Familjeplanering handlar i grunden om att se
till att kvinnor får möjlighet att planera sina
graviditeter, både för att kunna vidareutbilda
sig innan de startar familj men också för att
planera in hur många barn de vill ha.
Melinda Gates har i sin bok: Kvinnor förändrar
världenskrivit att ”När kvinnorna fick
möjlighet att planera sina graviditeter blev de
mer benägna att vidareutbilda sig, att skaffa
sig en inkomst, att uppfostra friska barn och
att ge varje barn den mat, omsorg och

Som en del av familjeplanering har vi även ett

utbildning det behövde för att utvecklas.”

projekt som startade 2018 som innefattar
unga mödrar. Det är tonåringar och unga

När ett projekt startar tar vårt lokala team i

kvinnor som har blivit gravida tidigt i livet och

Mutomoprojekten (Mercy, Lauryn och Mary)

inte haft möjlighet att fortsätta sin utbildning.

kontakt med Hälsovårdsdepartementet för att

Vårt mål är både att se till att dessa kvinnor

få reda på vilka fattiga områden i Mutomo

kommer tillbaka till skolan och kan fortsätta

som har låg utbildningsnivå och hög

sin utbildning, och att utbilda dem inom

barntäthet. Sedan kontaktas c:a 40-50

familjeplanering och om preventivmedel.Vi vill

personer som anses vara opinionsledare i det

stödja dem ända tills de får en utbildning som

området för att utbilda dessa, innan de går

ger ekonomisk trygghet för mamman och

vidare för att i sin tur utbilda/ informera

barnet.

människorna i sitt område.

Vi har arbetat med 113 unga mödrar och
hittills har 7 flickor återgått till sin utbildning i
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secondary school (som gymnasiet i Sverige,
där de är 14-18 år gamla), och med din hjälp
kommer vi kunna hjälpa många fler.

Sunshine stories om Unga Mödrar
Jackline Masua (23 years old)
Jackline comes from a family of six siblings and
two parents. She got pregnant when she was
in form two and consequently, she had to
drop from school to give birth and raise up her
child. Her parents could not meet needs of all
their children and that of Jackline’s child. So,
Jackline was forced to look for casual jobs in
order to provide for the child. Her dream to
acquire education was now becoming invalid.
But this happened at the time when Sweden
Mutomo Projects International was recruiting
young mothers to teen mothers project.
Jackline was
lucky to be part
of the project
beneficiaries.
She went back
to school
leaving the child
with her
mother. Upkeep
(food, clothing
& medical
support) given to the child
has given Jackline good
environment to continue
with her education. School
fees and personal effects
for Jackline is also catered
for her by The Mutomo
Projects. . Next year 2022
she will be completing
secondary school. She is passionate about
furthering her studies to become a teacher.
‘Together with my child we are happy because
of the financial and motivation talks that I
recieve from Sweden Mutomo Projects
International” Jackline said.
Pictures: Jackline togehter with her 3 year
son Abigael.Before and after support from us.

Grace Ndune (20 years old)
Grace gave birth when she had just joined
secondary school form one. According to the story
which she shared with us, her parents were
disappointed with her early pregnancy to an
extend of neglecting her. ‘My parents were now
paying attention to my other siblings they told me

that my education has
come to an end, I was lonely at home’’ Grace said.
‘But now since you came in my life and took me
back to school, my life is changing positively and
parents accepted to take care of my child as I
continue with my studies’’. Grace is an average
student and she wishes to pursue her education
and become a teacher so that she can impart
knowledge to learners.
Pictures: Grace together with her 2-year daughter
Bright. Left before support and right after support
from us.

Mikrokrediter – aktuellt läge
I tidigare MutomoNews har vi informerat om
att med början av år 2020 har vi slutat att
lämna ut några nya mikrokrediter. Vår
personal har koncentrerat sina insatser på att
redovisa till vem och vilka man tidigare har
lämnat ut krediter. Dessa listor har tyvärr
uppvisat brister och återbetalningen av lånen
sker mycket långsamt. Totalt finns ca 7 milj
KES utlånat vilket motsvarar ca 650 000 kr. För
att effektivisera återbetalningen har vi anlitat
en person som tidigare har varit knuten till
projektet och han är numera pensionerad
polischef. Vi har också anlitat en konsult för
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att bringa ordning i redovisningen av
mikrokrediterna.

Dammen på Stigland under utgrävning.

Här en bild på konsultteamet som gör ett tufft
jobb för att utreda omständigheterna kring
utlåningsverksamheten.

Detta arbete är nu slutfört och därmed väljer
vi att säga upp två av våra anställda som har
haft till uppgift att hantera mikrokrediter. Då
vi har samlat in vad som kan samlas in
kommer vi att överväga om vi ska återstarta
denna verksamhet.

Stigland / Stenland
Planeringen för våra 2 inköpta markområden
börjar succesivt ta form.

En vattenkiosk med borrad brunn i närheten
av Stigland börjar nu bli klar för användning.
Tanken är att intilliggande befolkningen skall
ha tillgång till vatten året runt.
På Stenland håller infrastruktur gällande
vatten och avlopp på att projekteras.
Byggnation av nytt kontor för vår verksamhet,
en affär och bageriet ingår i en generalplan
som just nu genomarbetas för att inga
oväntade kostnader uppstår och att vi får en
bra arbetsplan för byggnationen. Betr.
bageriet är det många tillsånd att införskaffa
från kenyanska myndigheter och det gör att
starten blir väsentligt försenad.

Bild för en månad sedan från Stigland innan
grönsakerna är klara för att skördas.
På Stigland skördar vi nu vår andra skörd av
grönsaker och samtidigt byggs här en damm
som skall förse området med vatten och
förbättra skörderesultatet i framtiden.

Bild från installation av bevattningsanläggning
till våra växthus.
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Skolor

Nästa bild. Utgrävning för 4 toaletter samt
uppmurning av väggar pågår. När toaletterna

Katunduskolan är nu färdigbyggd. Vi har
dock en hel del anmärkningar på
byggnationen vilket försenar godkännande för
byggmästaren. Vi hoppas inom 2-3 månader
att skolan skall vara helt klar för användning
och att såväl vi som myndigheterna skall

är fulla så töms de ( c:a 1 gång/år) av en
slambil som suger upp innehållet.

Vatten

godkänna justeringar som påtalats.

Mutha Primary School – här pågår
byggnation av sovsal för c:a 80 flickor och 4
toaletter byggs. Denna sovsal är ämnad för de
barn i skolan som har någon form av fysiska
eller psykiska funktionshinder. Tillverkning av
4 toaletter (”utedass”) är under
konstruktion.Nedan bild på pågånde
byggnation av sovsalen.

Vi har f.n. 4 vattenprojekt som fungerar väl.
Efter regnperiodens slut finns uppsamlat
vatten på befolkningens gårdar och vid vissa
s.k. seasonal rivers. Men nu ökar efterfrågan
på vatten från våra 4 vattenkiosker (Kaunguni,
Mungaluni, Syungoni och Kilisa) fram till nästa
regnperiod i november. Dessutom kommer vi
inom kort att komplettera med 2 ytterligare
vattenkiosker i anslutning till Stenland och
Stigland.
Denna verksamhet är kostsam för oss då vi
fram tills nu bekostat kostnader för
anläggningens ev. reparationer samt löner för
personal. Vi håller just nu på och förhandlar
med resp. område där vattenkioskerna finns
om möjligheten till att få volontärer som
hjälper till med distribution av vatten och
service / underhåll för anläggningarna. Det är
ju till syvende och sist befolkningen i dessa
områden som har tillgång till vatten året runt.
Vi har ju stått för kostnaden av borrning,
solpaneler, inhägnad, pumphus och pump och
anslutningar. Nedan bild från Syungonianläggningen som är sponsrarad av
organisationen SOLSKÄNKT och fungerar
utmärkt.
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och teoretisk domarutbildning.

Trädplantering
I vår strävan att göra Mutomo grönt igen år
2050 så fortsätter vår Christine sitt
framgångsrika arbete med att utbilda 10 nya
grupper (10-20deltagare/grupp) per år i 4
olika regioner i Mutomodistriktet och hennes
verksamhet är mycket uppskattad. I oktober
startar en ny 2-årig tävlingsomgång där skolor
och grupper bjuds in. Mer om detta senare.

Idrott
I samband med pandemin, då vi ej kunde
fortsätta vår idrottsverksamhets som tidigare,
har vi omstrukturerat idrottsverksamheten
och byggt upp en Sport Academy med
professionell hjälp. Här är tanken att flera och
yngre ungdomar skall kunna medverka och
ledarstaben skall till viss del bedrivas
volontärt. Men för det krävs en
organisationsplan för Mutomodistriktet och
utbildning. Vi har i etapper utbildat lagledare,
domare och sjukvårdspersonal.

Christine gör ett fantastiskt arbete för att
bringa kunskap och information om växters
betydelse för Mutomos framtid.

Bilder på pågående sjukvårdsutboldning

Framtida utveckling
Våra olika aktiviteter har sedan start succesivt
byggts ut och verksamheten är idag mer
diversifierad och omfattande. Detta ställer
större krav på organisationen och dess
medarbetare. Det innebär att vi i Mutomo
behöver
kompetensförhöjande
nyanställningar inom vissa områden samtidigt
som det ökar den digitala kontrollen från vår
sida att kunna följa verksamheten i Mutomo.
Vårt komersiella företag som vi anökt om
tillstånd för, tar lång tid och myndigheterna är
tyvärr inte så snabba och samarbetsvilliga. Det
tar mycket längre tid än vi planerat.
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Pandemin
in har lett till veckomöten via Zoom
som lett till at vi i Sverige fått en mycket god
bild av hur verksamheten fungerar. Dessa
fredagsmöten har vi genomfört varje vecka
från april 2020.
Det
et känns som att vi är inne i ett skede när
verksamheten tar ett stort
rt steg framåt för att
utveckla och befästa projektområden
mråden vi anser
väsentliga för Mutomos
utomos framtid. Detta skede
är är förenat med mycket planeringsarbete
från vår sida i Sverige – men vi kämpar på så
blir det bra till slut.

Till sist
Kontakta Sten Kvarfordh om
m du är intresserad
att på något sätt stödja Mutomoprojekten,
Mutomoprojekten
t.ex. genom riktat bidrag, autogiro eller
fadderbarn.

Du som läser detta och ej är medlem i
Mutomoprojekten kan stödja oss som
medlem.
300 kr för enskild medlem.
500 kr för familj.
1000 kr för organisation.
1500 kr för företag.
Hoppas även Du vill "dra ditt strå till stacken"
genom att tillhöra Mutomo-familjen?
familjen?
Ansvarig utgivare och redaktör

Sten Kvarfordh
Projektledare

Lilljeborgsvägen 8B

Är du FÖRETAGARE och vill göra en insats via
ditt företag - kontakta Sten Kvarfordh.

752 36 Uppsala

Tänk på att stödja Mutomoprojektet genom
GÅVOBREV (t.ex. höna, get eller åsna) när det
är dags att fira någon eller bara "ge bort
bortpresent". Mer info via hemsidan.

Mail: sten@mutomo.se

Medlemmarna är grunden för vår framgång
och överlevnad. Genom Ditt bidrag kan vi
bygga vidare på den väg vi slagit in på för att
ge alla i Mutomodistriktet Hjälp Till Självhjälp.
Självhjälp
Vatten, skolor, familjeplanering,, Unga Mödrar
och barn med speciella behov är våra
fokusområden just nu. Vi finns i
Mutomoområdet sedan 20 år och vårt arbete
är framgångsrikt. Genom
m våra ideella krafter
kommer alla gåvor dit de gör nytta. Vår
administrationskostnad är 0 %.
En unik siffra när det gäller
hjälporganisationer.

14 92 78
Tel: 0703-14

Mutomoprojekten
PG 90 0245-2
BG 900-2452
SWISH 1239002452
www.swedenmutomo.com
swedenmutomo.com
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